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Välkommen till Lexus och till IS 300h, en distinkt sportsedan som för-
enar en djärv look med innovativ teknik. Resultatet är en unik körupp-
levelse. På utsidan imponerar den nya fronten med den djärva Lexus-
grillen och de iögonfallande LED-strålkastarna. På insidan är det lätt 
att finna sig till rätta i den förarfokuserade miljön med en 10,3” stor 
central multimedia-skärm, suveränt sköna och snygga skinnsäten och  
laserskurna träinlägg. IS 300h byggs i vår prisbelönade Tahara-fabrik i  
Japan, där kvaliteten ständigt övervakas av våra allra skickligaste yrkes-
män och -kvinnor, våra så kallade Takumis. 

Här kan du upptäcka mer: www.lexus.se/IS300h

LEXUS IS EN INTRODUKTION

”IS HAR I SIN SENASTE VERSION FÅTT EN DJÄRVARE LOOK, 
MEN VI HAR OCKSÅ FÖRFINAT UPPLEVELSEN FÖR BÅDE 

FÖRARE OCH PASSAGERARE.”

Junichi Furuyama, IS Chief Engineer 

IS 300h.
MED EN TYDLIG 
SJÄLVSÄKERHET.



LEXUS SPORTSEDAN DRAR GARANTERAT 
BLICKARNA TILL SIG I SIN DJÄRVA SKEPNAD.

DESIGN

MODET 
ATT STICKA UT.

”Innan vi började arbetet med senaste versionen av IS, reste våra form-
givare runt i världen för att både intervjua kunder och söka inspiration. 
Den här researchfasen var mycket viktig för oss, eftersom uppdraget var att 
ta den redan så framgångsrika modellen till en ny, högre nivå,” berättar 
Junichi Furuyama, IS Chief Engineer. Efter månader av skissande och 
datorsimuleringar började vi bygga modellen. Vi behöll den kraftfulla 
hållningen och den långa taklinjen, men nu har vi gett IS en betydligt mer 
självsäker framtoning. Bland de senaste designelementen kan nämnas 
den djärva, numera typiska Lexus-grillen, tydligare veck på sidorna och 
juvelliknande LED-strålkastare. Sammantaget gör detta den senaste 
IS-versionen till den mest distinkta hittills.

LEXUS IS



KLASSISK 
LEXUS-KOMFORT.
I MODERN 
TAPPNING.

LEXUS IS SUVERÄN KOMFORT

IS 300h förbereder ett unikt japanskt Omotenashi-välkomnande redan  
innan du satt dig bakom ratten. När du närmar dig bilen hälsas du först med en 
välorkestrerad belysningssekvens och när du sedan trycker på startknappen 
justeras förarsätet och ratten till dina personliga, perfekta inställningar. 

IS kan fås med en 10,3” stor multimedia-skärm, Lexus Premium Navigation 
och flera olika förarhjälpstekniker. Så lika lätt som den guidar dig till nästa 
möte, hjälper en Monitor för den ”döda vinkeln”, Backvarnare för korsande 
trafik och en Vägskyltsavläsare dig till en betydligt lugnare körupplevelse. 
Och när arbetsdagen är slut kan du använda röststyrningen för att boka bord 
på någon trevlig restaurang eller lyssna på din favoritmusik genom ett Mark  
Levinson® Premium Surround System med 15 högtalare och ljud i världsklass.

På långfärden är det skönt att kunna vila höger knä mot den mjukt stoppade 
mittkonsolen och höger hand på det skinnklädda stödet. Och när det är 
mörkt ute tonas belysningen vid dörrhandtagen ner för att spara dina ögon. 
Det är de små detaljerna som gör helheten.

MED FINESSER SOM BÅDE SKAPAR  
LUGN OCH RO FÖR SJÄLEN OCH  
BEKVÄMT FÖR KROPPEN.



AVANCERAD KÖRDYNAMIK

MED PERFEKT 
KONTROLL.

Lexus ingenjörer ägnade månader åt att förbättra bilens styrning och fjädring, 
bland annat experimenterade de med lättare komponenter. Efter noggranna 
aerodynamiska tester i vår gigantiska vindtunnel lämnades så prototypen 
över till Yoshiaki Ito, en av Lexus ”Master Drivers”. Han och hans kollegor 
fintrimmar bilar på ungefär samma sätt som en stjärnmusiker stämmer sitt 
instrument. Och han arbetade oförtröttligt vidare till dess att han uppnått den 
perfekta balansen mellan bil och vägbana. Resultatet är att du bakom ratten  
i en IS 300h hela tiden känner en distinkt, förtroendeingivande kontroll. 

Det är också tryggt att veta att du sitter i en av segmentets allra säkraste  
bilar. En utomordentligt kraftig säkerhetskaross i kombination med åtta nog-
grant placerade krockkuddar skyddar effektivt. Till IS 300h kan du också få 
Lexus Safety System +. Det omfattande säkerhetssystemet innehåller för 
det första ett Aktivt krockskyddssystem (PCS) med Fotgängarigenkänning,  
Körfältsassistans som hjälper dig att hålla dig i rätt fil, Automatiskt avbländ-
ande helljus för bättre mörkersäkerhet samt Aktiv farthållare som håller ett 
konstant avstånd till bilen framför, oavsett om den ändrar hastighet.

EXAKTA KÖREGENSKAPER OCH SÄKERHET 
I VÄRLDSKLASS.

LEXUS IS



MED EXTRA KÖR-
GLÄDJE, BLAND 
MYCKET ANNAT.

18” lättmetallfälgar och grill med exklusivt mörkt F-nät ger IS 300h med 
utrustningsnivån F SPORT en ännu fräckare framtoning. På insidan ger 
sportstolarna som är klädda i ”Dark Rose”-färgat skinn perfekt stöd. Och 
bakom F SPORT-ratten kan du vila ögonen på de högintressanta LFA-
liknande instrumenten. Aluminiumpedaler och samma exklusiva Naguri-
inlägg som i högprestandamodellen GS F bidrar också i hög grad till den 
exklusivt sportiga känslan. Men för många blir nog ändå köregenskaper-
na det viktigaste. Styrning och fjädring i IS 300h F SPORT är fintrimmade 
av Lexus egna ”Master Drivers”, testpiloter som verkligen kan konsten att 
plocka fram körglädje på nya nivåer.

F SPORT-DESIGN, ADAPTIV VARIABEL 
FJÄDRING OCH RACINGTRIMMAD 
STYRNING GÖR DEN ÄNNU LITE ROLIGARE.

F SPORTLEXUS IS



LEXUS MEDIA DISPLAY
IS 300h har en 7” multimedia-skärm som 
standard, liksom en Pioneer-anläggning med 
RDS/DAB-radio, CD-spelare, AUX-ingång, 
2 st USB-portar, Bluetooth handsfree/ljud-
uppspelning och sex högtalare. Med hjälp av 
den stora skärmen kan du bland annat enkelt 
styra ljud- och klimatinställningarna via en 
intuitiv ratt.  

10,3” STOR MULTIMEDIASKÄRM
I Executive-nivån är den här stora skärmen 
standard och den kan även fås som tillval i  
F SPORT. Den är perfekt placerad och kan  
styras antingen via röstkommando eller Remote 
Touch-kontrollen. Skärmen kan delas upp så att 
du samtidigt till exempel kan ha koll på Lexus 
Premium Navigation och klimatanläggningens 
inställningar.

MARK LEVINSON® MED 
15 HÖGTALARE
I det här utförandet ingår även ett makalöst  
Mark Levinson® Premium Surround-system,  
vilket ger en äkta konsertupplevelse när du lyssnar 
på musik. Femton skräddarsydda högtalare ger 
ett snudd på otroligt 5.1-kanals digitalt surround- 
ljud. Ett Auto Volume System justerar auto-
matiskt ljudnivån när du växlar mellan olika 
artister och inspelningar. Designen i Mark  
Levinsons® berömda hemanläggningar går också 
igen i de precisionstillverkade aluminiumrattarna.

S-FLOW KLIMATANLÄGGNING MED 
TOUCHREGLAGE
S-Flow är en både högeffektiv och energisnål 
tvåzoners luftkonditionering. En av hemlighet-
erna är att S-Flow, intelligent nog, bara svalkar 
de säten där det verkligen sitter någon utan att 
ödsla energi där ändå ingen finns.

AVANCERAD 
TEKNIK

AERODYNAMIK I FRAMKANT
Grunden till körglädjen är ett mycket styvt 
chassi. Men också suverän aerodynamik, bland 
annat tack vare detaljer som ett så gott som 
plant underrede och små, effektiva vingar på 
dörrstolpar och bakljus. Idén, som kommer från 
F1-världen, hjälper till att dra luftströmmarna 
närmare karossen och därmed bilen att skära 
genom luften på ett effektivare sätt. Resultat: 
bättre stabilitet, bättre vägegenskaper och 
minskat vindbrus.

SÄKERHET I ABSOLUT VÄRLDSKLASS
IS 300h:s höga säkerhetsnivå bygger på den 
kraftiga ”säkerhetsbur” som omger passagerar- 
utrymmet. För att förstärka säkerheten har 
IS åtta krockkuddar samt framstolar med  
aktiva nackstöd. Det banbrytande Lexus Safety 
System + är standard i vissa utrustningsnivåer 
och kan adderas till andra. Basen i systemet 
är det Aktiva krockskyddssystemet (PCS) 
som använder sig av millimetervågradar plus 
en dator för att upptäcka potentiella faror på 
vägen och automatiskt reagera på dem. PCS 
är också kopplat med Fotgängarigenkänning, 
Körfältsassistans som hjälper till att hålla dig 
i rätt fil, Vägskyltsavläsare som visar aktuell 
information, Automatiskt avbländande helljus 
samt Aktiv farthållare vilken håller ett konstant 
avstånd till bilen framför, oavsett om den 
bromsas in eller ökar farten.

LED-STRÅLKASTARE
IS 300h har LED-lampor som standard, i  
såväl de distinkta L-formade varselljusen som 
i huvudstrålkastarna. De senare använder 
samma ljuskälla till både hel- och halvljus. 
LED-tekniken ger ett suveränt ljus och är 
dessutom både energibesparande och har 
mycket lång livstid.

TAKUMI 
SUVERÄN YRKESSKICKLIGHET
IS 300h byggs i vår mångfaldigt prisbelönade 
Tahara-fabrik av mycket skickliga arbetslag 
under översyn av våra allra noggrannaste yrkes- 
människor, våra “Takumis”. De har alla minst 25 
års specialisterfarenhet och är experter på att 
upptäcka minsta avvikelse från det optimala. 
Du kan känna deras inflytande överallt, från den 
perfekta lacken till klädselns vackra sömmar 
och i de eleganta inläggen.



KRAFTEN 
I ETT LITET h

Lexus senaste fullhybridgeneration ger IS 300h en intelligent kombina-
tion av en 2,5-liters direktinsprutad bensinmotor och en högpresterande 
elmotor. Ett innovativt ”Active Sound Control”-system bidrar till ett ange-
nämt motorljud. IS 300h är fylld med körglädje, men är ändå remarkabelt 
bränslesnål. Du kan också lägga i EV (Electric Vehicle)-läget och köra så 
gott som helt tyst och totalt utan bränsleåtgång och med nollutsläpp under 
begränsade sträckor. Hybridbatteriet som gör detta möjligt stjäl minimal 
plats där det är placerat under bagagerumsgolvet. Vilket å andra sidan 
gör att du får gott om plats i bagageutrymmet.

IS 300h BJUDER PÅ HELA 223 HK. 
MED CO2-UTSLÄPP FRÅN BARA 97 G/KM.

FULLHYBRIDLEXUS IS





  IS 300h 

Bränsledeklaration   16” fälgar 17” fälgar 18” fälgar 
Förbrukning, l/100 km Blandad körning 4,2 4,3 4,6 
 Landsvägskörning 4,4 4,5 4,8
 Stadskörning 4,3 4,5 4,7
Koldioxid, CO2 
Utsläpp, g/km Blandad körning 97 101 107
 Landsvägskörning 101 105 112
 Stadskörning 100 104 110
 Förklaring Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. 
  Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO

2
) kan bli högre eller lägre beroende på bland annat körsätt  

  och körförhållanden.
Avgasrening
Utsläpp, mg/km Kolmonoxid, CO 230,1    
 Kolväten, HC 32,3  
 Kolväten exkl. metan, NMHC 28,7   
 Kväveoxider, NOx 6,6  
 Miljöklass Euro 6  
 Katalysator 2 st 3-vägs katalysatorer. 1 st placerad nära motorn och 1 st placerad under bilen för att rena avgaserna en andra gång 
 Syresensor Elektriskt förvärmd för att vid kallstart snabbare nå idealisk arbetstemperatur för renare avgaser
 Antiknacksensor Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll
 Motordiagnos OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll
 Återvinningshantering I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Lexus bilägare möjligheten att kostnadsfritt 
  lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om auktoriserade mottagningsstationer  
  vänligen gå in på www.lexus.se.

SÄKERHETS-
DEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV  
Modellen är konstruerad efter Lexus interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING 
Aktiv säkerhet • Adaptiv fjädring AVS (Adaptive Variable Suspension) (tillval F SPORT)
 • Aktiva bromsljus EBS (Emergency Brake Signal), blinkar vid snabb inbromsning
 • Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control)
 • Antispinnsystem TRC (Traction Control)
 • Backvarnare för korsande trafik RCTA (Rear Cross Traffic Alert) (standard Executive, tillval F SPORT) 
 • Bromsassistanssystem BAS (Brake Assist System)
 • Dynamisk stabilitetskontroll VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management)
 • Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering), hastighetsanpassad
 • Elektronisk bromskontroll, regenererande ECB-R (Electronically Controlled Brake-Regeneration)
 • Elektronisk bromskraftsfördelning EBD (Electronic Brakeforce Distribution)
 • Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control)
 • Lexus Safety System + (standard F SPORT/Executive, tillval Comfort/Sport)
  - Aktiv farthållare ACC (Active Cruise Control) (gäller i hastigheter över 40 km/h) 
  - Aktivt krockskyddssystem PCS (Pre-Crash Safety system) inkl Fotgängarigenkänning
  - Automatiskt avbländande helljus AHB (Auto High Beam) 
  - Körfältsassistans LKA (Lane Keeping Assist) 
  - Vägskyltsavläsare TSR (Traffic Sign Recognition)
 • Låsningsfria bromsar ABS (Anti-lock Brake System)
 • Monitor för ”döda vinkeln” BSM (Blind Spot Monitor) (standard Executive, tillval F SPORT) 
 • Motorhuv med fotgängarskydd PUH (Pop Up Hood)

Passiv säkerhet • Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal)
 • Bältessträckare med bälteskraftbegränsare fram och ytterplatserna bak
 • Energiabsorberande material för huvudets islagszoner
 • Energiabsorberande material i dörrarna
 • Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån
 • Förutbestämda deformationsområden
  • Krockkuddar: 
  - Tvåstegskrockkudde fram, förare 
  - Tvåkammarkrockkudde fram, passagerare (urkopplingsbar med nyckel)     
  - Knäkrockkuddar fram
  - Sidokrockgardiner fram och bak 
  - Sidokrockkuddar fram
 • Nackskydd på samtliga platser, justerbara
 • Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar
 • Trepunktsbälten på samtliga platser
 • Varningssystem för lågt lufttryck i däcken TPWS (Tyre Pressure Warning System)

Övrig säkerhet • Automatisk låsning av dörrarna under färd
 • Barnsäkra lås bak
 • Högt monterat bromsljus
 • ISOFIX-fästen för barnstol i yttre sittplatserna bak
 • Larm (startspärr, glaskross-, rörelse- och lutningssensor) med sirén
 • LED-dioder i bromsljus som ger ett mer intensivt bromsljus

MILJÖ- 
DEKLARATION

ENERGIDEKLARATION CO2

Utsläpp av koldioxid för ”medelbilen” i Sverige för 2015 var 126 g/km (källa: Transportstyrelsen). 
Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.



  IS 300h - 2,5 L4/105 KW ELMOTOR  

  Lexus Hybrid Drive, Aut  
Yttermått/Vikt    Längd, mm 4680   
 Bredd, mm 1810    
 Höjd, mm 1430   
 Axelavstånd, mm 2800    
 Spårvidd fram, mm  1535  
 Spårvidd bak, mm 1550 (1540 med 18” fälgar)  
 Markfrigång, mm 135 
 Tjänstevikt, kg 1620-1680 (Standard) 1620-1720 (Comfort/Sport/F SPORT/Executive)  
 Totalvikt, kg 2130 (Standard) 2145 (Comfort/Sport/F SPORT/Executive)   
Lastkapacitet Dragvikt, kg  750     
 Bagagevolym, l 450    
 Max last, kg 365-400 (Standard) 380-415 (Comfort/Sport/F SPORT/Executive)
 Max taklast, kg 75   
 Antal passagerare 4  
Motor, Bensin  Typ 4-cyl. 2,5-litersmotor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler och dubbel VVT-i. Atkinsons förbränningscykel 
 Bränslesystem  D-4S direktinsprutning, elektronisk insprutning
 Cylindervolym, cm3 2494  
 Max vridmoment, Nm 221 Nm vid 4200-5400 v/min
 Max effekt, hk/kW  181 hk/133 kW vid 6000 v/min 
Motor, El Typ Växelström synkronmotor, permanentmagnet
 Batteri Nickelmetallhydrid (Ni-MH) 230 volt        
 Max vridmoment 300 Nm
 Max effekt 143 hk/105 kW
Sammanlagd max effekt (Lexus Hybrid Drive) 223 hk
Kraftöverföring  Typ Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda (E-CVT). Bakhjulsdrift
Chassi Fram Dubbla triangellänkar
 Bak Multilänk
 Fjädring Adaptiv fjädring (AVS) (tillval F SPORT)
Styrning Kuggstångsstyrning Elektrisk styrservo (EPS), hastighetsanpassad
 Vänddiameter, m 10,4 på hjul   
Hjul och däck Fälgar 16”, 17”, 18” lättmetallfälgar   
 Däck Fram: 205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 R18
  Bak: 205/55 R16, 225/45 R17, 255/35 R18
 Reservhjul Reparationskit 
Bromsar Fram Ventilerade skivor  
 Bak Ventilerade skivor 
Prestanda Toppfart, km/h 200   
 Acc. 0-100 km/h 8,3 sek
Bränsletank Volym 66 liter  
Bränslekvalitet Typ 95 oktan blyfri bensin 
Garantier Nybilsgaranti* 3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen begränsning av körsträckan under första året)
 Hybridgaranti* 5 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar** 
 Garanti mot genomrostning av karossen*  12 år utan milbegränsning     
 Garanti mot ytrost och lackskador* 3 år utan milbegränsning   
 Vagnskadegaranti 3 år utan milbegränsning   
 Lexus Euro Assistance 24,  3 år utan milbegränsning   
 vägassistans dygnet runt 
                               * Gäller för material- eller tillverkningsfel. Kontakta din återförsäljare för detaljerad information kring villkor.

** Genom årlig Hybridservice, förlängs garantitiden på hybridbatteriet tills bilen är 10 år. Förlängs med 1 år/1.500 mil.

TEKNISKA DATA



IS 300h F SPORT (UTÖVER UTRUSTNINGSNIVÅN COMFORT)

Exteriört
Exteriört F SPORT-paket
 - F SPORT emblem på framskärmarna
 - F SPORT grill och spoilernät
 - F SPORT lättmetallfälgar, 18”, 5-dubbelekrade (mörktonade)
 - F SPORT stötfångare fram
Strålkastare med trippel LED-helljus, -halvljus och -varselljus med strålkastarspolning och 
automatisk nivåreglering

Interiört
Interiört F SPORT-paket
 - F SPORT framstolar, eluppvärmda och 8-vägs elektriskt justerbara
 - F SPORT förarstol med 2-vägs elektriskt justerbart svankstöd
 - F SPORT instegslister i aluminium fram
 - F SPORT instrument- och multiinformationsskärm, 8”, med TFT- och LCD-teknik, rörlig  
 centrumring inspirerad från Lexus LFA samt G-kraftmätare
 - F SPORT klädsel, tyg/syntetiskt skinn
 - F SPORT ratt med växelpaddlar, klädd i perforerat skinn och eluppvärmd 
 - F SPORT växelväljare klädd i perforerat skinn
 - Interiördetaljer i Silver Metal Film
 - Sportpedaler
 - Takhimmel, svart                         
Lexus Safety System +
 - Aktiv farthållare (ACC) (gäller i hastigheter över 40 km/h)
 - Aktivt krockskyddssystem (PCS) inkl Fotgängarigenkänning
 - Automatiskt avbländande helljus (AHB)
 - Körfältsassistans (LKA)
 - Vägskyltsavläsare (TSR) 

Tillval (IS 300h F SPORT)
Lexus Navigation 
Premium-paket
 - Adaptiv fjädring (AVS) inkl körlägena Sport+ och Customize
 - Backspeglar, yttre, med integrerade blinkers, eljusterbara, eluppvärmda, elinfällbara,   
    automatiskt avbländande och automatisk tiltfunktion
 - F SPORT framstolar, eluppvärmda, luftkonditionerade och 8-vägs elektriskt justerbara
 - F SPORT klädsel, skinn
 - Förarstol med 2-vägs elektriskt justerbart svankstöd och minnesfunktion för ratt, stol  
 och ytterbackspeglar
 - Interiördetaljer i Naguri-designad Aluminium 
 - Ljudanläggning Mark Levinson® Premium Surround-system med 15 högtalare med  
 Green Edge™-teknik, RDS-radio, digital radiomottagning (DAB), DVD-spelare,  
 2 st USB-portar, AUX-ingång och Bluetooth® handsfree/ljuduppspelning
 - Monitor för ”döda vinkeln” (BSM) och backvarnare (RCTA)
 - Multimedia-skärm, 10,3”, styrs via Remote Touch-kontroll, med backkamera (med hjälplinjer),  
 Lexus Premium Navigation-system med 3D-grafik och ”Connected services”. Med möjlighet  
 att dela upp skärmen i två vyer
 - Ratt elektriskt justerbar i höjd- och längdled
Taklucka (endast i kombination med Premium-paket)

IS 300h EXECUTIVE (UTÖVER UTRUSTNINGSNIVÅN COMFORT)

Exteriört
Backspeglar, yttre, med integrerade blinkers, eljusterbara, eluppvärmda, elinfällbara,   
automatiskt avbländande och automatisk tiltfunktion
Lättmetallfälgar 18”, multi-ekrade
Monitor för ”döda vinkeln” (BSM) och backvarnare (RCTA)
Strålkastare med trippel LED-helljus, -halvljus och -varselljus med strålkastarspolning och 
automatisk nivåreglering

Interiört
Framstolar, eluppvärmda, luftkonditionerade och 8-vägs elektriskt justerbara
Förarstol med 2-vägs elektriskt justerbart svankstöd och minnesfunktion för ratt, stol och  
ytterbackspeglar
Instegslister i aluminium fram
Interiördetaljer i Laser Cut Dark Wood 
Klädsel, skinn
Kortnyckel
Lexus Safety System +
 - Aktiv farthållare (ACC) (gäller i hastigheter över 40 km/h)
 - Aktivt krockskyddssystem (PCS) inkl Fotgängarigenkänning
 - Automatiskt avbländande helljus (AHB)
 - Körfältsassistans (LKA)
 - Vägskyltsavläsare (TSR) 
Ljudanläggning Mark Levinson® Premium Surround-system med 15 högtalare med Green 
Edge™-teknik, RDS-radio, digital radiomottagning (DAB), DVD-spelare, 2 st USB-portar,  
AUX-ingång och Bluetooth® handsfree/ljuduppspelning
Multimedia-skärm, 10,3”, styrs via Remote Touch-kontroll, med backkamera (med hjälplinjer), 
Lexus Premium Navigation-system med 3D-grafik och ”Connected services”. Med möjlighet att 
dela upp skärmen i två vyer
Solskyddsgardin för bakruta, elektrisk
Ratt elektriskt justerbar i höjd- och längdled

Tillval (IS 300h Executive)
Taklucka

URVAL AV 
UTRUSTNING
IS 300h STANDARDUTRUSTNING

Exteriört
Backspeglar, yttre, med integrerade blinkers, eljusterbara, eluppvärmda och elinfällbara
Bak- och bromsljus, LED
Bakruta, eluppvärmd
Centrallås, fjärrstyrt
Låssystem, dubbelt. Låser bilen automatiskt när man börjat köra
Lättmetallfälgar 16”, 5-ekrade
Rutor, UV-reducerande
Strålkastare med LED-helljus, -halvljus och -varselljus med strålkastarspolning och automatisk  
nivåreglering 
Vindruta, eluppvärmd i nederkant vid torkarblad
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion

Interiört
Armstöd bak med 2 st burk-/mugghållare
Armstöd fram med förvaringsbox och 2 st burk-/mugghållare
Baksäte, manuellt fällbar, 60/40-delning
Eluttag 12 V i mittkonsolen fram
Farthållare
Filter för renare kupéluft
Framstolar, eluppvärmda och 6-vägs manuellt justerbara
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade
In-/urstegsbelysning
Indikator för ekonomikörning
Instegslister
Instrumentbelysning, Optitron, reglerbar
Interiördetaljer i Black Metallic Paint
Klimatanläggning, elektroniskt styrd med cirkulationssystem för kupéluften och touch-reglage 
Klocka, analog med LED-belysning
Klädsel, tyg/syntetiskt skinn
Kupébelysning, LED
Körlägesväljare, fyra valbara lägen: EV (endast eldrift), Eco, Normal och Sport 
Larm (startspärr, glaskross-, rörelse- och lutningssensor) med sirén
Ljudanläggning med 6 högtalare, RDS-radio, digital radiomottagning (DAB), CD-spelare,  
2 st USB-portar, AUX-ingång och Bluetooth® handsfree/ljuduppspelning
Multiinformationsskärm, 4,2”, i färg med TFT-teknik (visar multimedia-, däcktrycksinformation, 
yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet m m)
Multimedia-skärm (Lexus Media Display), 7”, styrs via rattvred. Förberedd för navigation
Ratt manuellt justerbar i höjd- och längdled
Ratt med kontrollknappar för ljudanläggning, multiinformationsskärm, röststyrning och  
Bluetooth® handsfree/ljuduppspelning m m
Ratt med växelpaddlar, skinnklädd
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker) 
Startknapp, elektroniskt styrd (utan nyckel)
Textilmattor
Varningssystem för lågt lufttryck i däcken TPWS (Tyre Pressure Warning System)
Växelväljare, skinnklädd

Tillval (IS 300h)
Lexus Navigation
 fortsättning högerspalt

Teknik-paket
 - Backspegel, inre, automatiskt avbländande
 - Parkeringssensorer fram och bak
 - Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion

IS 300h COMFORT (UTÖVER STANDARDUTRUSTNING)

Exteriört
Centrallås, Smart Entry Keyless System (nyckellöst lås- och startsystem)
Lättmetallfälgar 17”, 5-dubbelekrade
Parkeringssensorer fram och bak
Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion

Interiört
Backspegel, inre, automatiskt avbländande 
Klimatanläggning S-Flow, elektroniskt styrd med automatiskt cirkulationssystem för kupéluften  
och separat temperaturinställning förare/framsätespassagerare via touch-reglage
Multimedia-skärm (Lexus Media Display), 7”, styrs via rattvred, med backkamera. Förberedd för 
navigation
Ratt med växelpaddlar, skinnklädd och eluppvärmd

Tillval (IS 300h Comfort)
Klädsel, skinn samt framstolar, eluppvärmda och 8-vägs elektriskt justerbara, och förarstol  
2-vägs elektriskt justerbart svankstöd
Lexus Navigation
Lexus Safety System +
 - Aktiv farthållare (ACC) (gäller i hastigheter över 40 km/h)
 - Aktivt krockskyddssystem (PCS) inkl Fotgängarigenkänning
 - Automatiskt avbländande helljus (AHB)
 - Körfältsassistans (LKA)
 - Vägskyltsavläsare (TSR) 

IS 300h SPORT (UTÖVER UTRUSTNINGSNIVÅN COMFORT)

Exteriört
Exteriört Sport-paket
 - Svart grill
 - Svarta backspeglar, yttre
 - Svarta lättmetallfälgar, 18”, 5-ekrade 

Interiört
Klädsel, tyg/syntetiskt skinn, tvåfärgad, Nuance Black

Tillval (IS 300h Sport)
Lexus Navigation 
Lexus Safety System +
 - Aktiv farthållare (ACC) (gäller i hastigheter över 40 km/h)
 - Aktivt krockskyddssystem (PCS) inkl Fotgängarigenkänning
 - Automatiskt avbländande helljus (AHB)
 - Körfältsassistans (LKA)
 - Vägskyltsavläsare (TSR) 



K L M N

KLÄDSEL OCH INREDNING

EDC

TYG/SYNTETISKT SKINN 
A.    Black 1, 2

B. Sandstone 2

SPORT & F SPORT  
TYG/SYNTETISKT SKINN
C. Nuance Black 4

D. Black 5

E. Dark Rose 5

BA

SKINN
F. Black 3, 7

G. Noble Brown 3, 7

H. Sandstone 3, 7

F SPORT SKINN
I. Black 6

J. Dark Rose 6

GF H

I J

INLÄGG
K. Black Metallic Paint 1, 2, 4

L. Laser Cut Dark Wood 7

F SPORT INLÄGG
M. Silver Metal Film 5

N. Naguri-Style Aluminium 6 1 Standard    2 Comfort    3 Tillval Comfort    4 Sport    5 F SPORT    6 Tillval F SPORT    7 Executive

LACKFÄRGER 

A B C D

I J

HGE F

A. Black (ej metallic) (212) 
B.  Deep Blue* (8X5) 
C. F White** (083)
D. Graphite Black (223) 

E. Mercury Grey (1H9)
F. Morello Red (3R1) 
G. Red (ej metallic) (3T2)
H.  Sapphire Blue** (8X1)

I. Satin Silver (1J4) 
J.  Sonic Titanium (1J7) 
K.  Sonic White* (085)

* Ej tillgänglig till F SPORT
** Endast tillgänglig till F SPORT
Tänk på att färgerna som visas här i trycksaken av trycktekniska skäl inte alltid överensstämmer exakt med verkligheten.

SJÄLVÅTERSTÄLLANDE LACK
Det tekniskt mycket avancerade ytlagret, har med hjälp av nanoteknik, fått en exceptionellt hög elasticitet. 
Det har därmed blivit mycket motståndskraftigt mot den typ av skråmor som annars uppstår vid till 
exempel maskintvätt och av naglar vid dörrhandtagen. Lacken fjädrar helt enkelt tillbaka och efter en 
viss tid är lacken helt återställd från denna typ av åverkan. 

K



Hållare för cykel 
PZ41B-00506-00 

Takräcke
PZ41B-C1610-GA  

Justerbar hållare för surfplatta
PZ017-00006-01 

Dragkrok, avtagbar
PW96053000 

FÄLGAR

Lättmetallfälg 17” 
Comfort

F SPORT lättmetallfälg 18” 
F SPORT

Lättmetallfälg 18” 
Sport

Lättmetallfälg 16” 
Standard

TILLBEHÖR Det här är endast ett urval av tillbehören till IS. Fler tillbehör på www.lexus.se

Vinterhjul med lättmetallfälg 17”
Dubb- eller friktionsdäck valbart, kontakta  
din Lexus-återförsäljare för mer information. 

Bagagerumsmatta
PZ434-C1300-PJ 

Lättmetallfälg 17”  
PW457-53000-LB 

Förvaringsöverdrag för hjul
PW458-00002 

Takhållare för skidor/snowboard
PZ4030063600  

Tak-/Skidbox
Thule Pacific 200 (410 l) eller 700 (460 l)
Thule Touring 600 (300 l)
Thule Motion 800 (460 l)

Skyddsplåt för stötfångare, bak 
PW17853000 

Skyddsfilm för dörrhandtag
PZ438-00182-00 

Lättmetallfälg 18” 
Executive



UPPLEV IS

Toyota Sweden AB, Lexus Division
Box 1 103, 172 22 Sundbyberg
Tel 08-706 71 00

E-mail info@lexus.se

Toyota Sweden AB, Lexus Division, förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och 
utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var 
aktuella vid tryckning i december 2016.

Kontakta gärna din auktoriserade Lexus-återförsäljare för närmare information.
Adresser och telefonnummer hittar du på www.lexus.se. Produktion: Insikt

SS-EN ISO 14001

1 6 1 0www.lexus.se

Mer information om IS hittar du på:
www.lexus.se/IS300h
www.facebook.com/LexusSverige
www.youtube.com/LexusSverige

Kontakta din närmaste auktoriserade Lexus-återförsäljare  
för en provkörning.




